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GAMBARAN CAKUPAN IMUNISASI TETANUS TOXOID (TT) PADA 

IBU HAMIL DI KABUPATEN SUKOHARJO 
 

Abstrak 

Permasalahan kematian ibu dan bayi pada saat ini masih menjadi masalah yang 

serius terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu program 

pemerintah dalam pencegahan terjadinya kematian ibu dan bayi adalah dengan 

melakukan imunisasi TT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 

cakupan imunisasi TT pada ibu hamil. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

Total Sampling dengan cara mengambil data cakupan imunisasi TT pada tahun 

2015-2017 di DKK Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data 

Distribusi Frekuensi dan central tendency untuk mengetahui mean atau rata-rata 

cakupan imunisasi pada tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Cakupan imunisasi TT pada ibu hamil yang sudah memenuhi target pemerintah 

yaitu minimal 80% masih sangat sedikit diantaranya adalah di Kecamatan 

Tawangsari pada tahun 2015 yang meliputi imunisasi TT1, TT2, TT3 dan TT4. 

Selain itu Kecamatan Polokarto pada tahun 2015 juga sudah memenuhi target 

pemerintah untuk cakupan imunisasi TT1 dan TT2. Cakupan imunisasi pada ibu 

hamil yang belum mencapai target pemerintah antara lain pada tahun 2015, cakupan 

imunisasi TT pada 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo tidak 

memenuhi target, kecuali di kecamatan Tawangsari dan Polokarto. Sementara itu 

untuk tahun 2016 dan 2017, angka cakupan imunisasi TT pada 12 Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Sukoharjo tidak ada yang memenuhi target imunisasi oleh 

pemerintah yaitu sebesar 80%. 

 

Kata kunci: Imunisasi, Tetanus Toxoid, Ibu Hamil, 

 

 

Abstract 

The problem of maternal and infant mortality is currently still a serious problem, 

especially in developing countries like Indonesia. One of the government programs 

in preventing the occurrence of maternal and infant deaths is by conducting TT 

immunization. The purpose of this study was to determine the description of TT 

immunization coverage for pregnant women. This type of research is quantitative 

descriptive research. Sampling was done using the Total Sampling technique by 

taking data on TT immunization coverage in 2015-2017 in the Sukoharjo DKK. 

This study uses the Frequency Distribution data processing technique and central 

tendency to find out the mean or average immunization coverage in 2015-2017. The 

results showed that TT immunization coverage in pregnant women who had met 

the government's target of at least 80% was still very few of them in Tawangsari 

District in 2015 which included immunizations TT1, TT2, TT3 and TT4. In 

addition, Polokarto Sub-District in 2015 also fulfilled the government's target for 

TT1 and TT2 immunization coverage. Immunization coverage for pregnant women 

who have not reached the government's target, among others, in 2015, TT 

immunization coverage in 12 Subdistricts in Sukoharjo District did not meet the 
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target, except in Tawangsari and Polokarto sub-districts. Meanwhile for 2016 and 

2017, there was no number of TT immunization coverage in 12 Subdistricts in 

Sukoharjo Regency that met the government's immunization target, namely 80%. 

 

Keywords: Immunization, Tetanus Toxoid, Pregnant Women, 

 

1. PENDAHULUAN 

Permasalahan kematian ibu dan bayi pada saat ini masih menjadi masalah yang 

serius terutama di negara-negara yang belum maju atau sedang berkembang seperti 

di Indonesia, setiap tahunnya kematian ibu dan bayi masih saja terjadi, meskipun 

pemerintah telah banyak melakukan upaya pencegahan terjadinya kematian ibu dan 

bayi. Salah satu programnya adalah program MDGs yang bertujuan meningkatan 

kesehatan ibu dan bayi dengan Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatorum 

(ETMN). Beberapa cara diantaranya melakukan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) 

dengan pencapaiaan yang tinggi dan merata, melakukan persalinan yang bersih dan 

aman (World Health Organization, 2017). 

Pencapaian imunisasi terdapat kesepakatan-kesepakatan Internasional yang harus 

dicapai salah satunya adalah cakupan imunisasi  nasional pada tahun 2011-2020 

ditetapkan minimal 90%, cakupan imunisasi di Kabupaten/Kota minimal 80%, 

eliminasi campak dan rubela serta introduksi vaksin baru, mempertahankan status 

ETMN. ETMN sampai saat ini tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan 

yaitu <1/1000 kelahiran hidup sebagai target nasional ETMN (Kemenkes RI, 2017). 

 Tetanus Neonatorum merupakan  tetanus  yang  terjadi  pada  bayi  baru  

lahir  dengan  usia  2-28  hari  dan Tetanus  Maternal  merupakan  tetanus  yang  

terjadi  pada  kehamilan kemudian dalam  6  minggu setelah ibu tersebut melahirkan 

(Ranuh, dkk, 2011). Penyebab tetanus neonatorum di Indonesia bermacam-macam 

yaitu karena pertolongan persalinan, perawatan tali pusat, pemotongan tali pusat, 

dan luka karena insiden yang tidak bersih, selain itu, juga disebabkan karena 

kegagalan pelayanan Antenatal Care (ANC) pada ibu hamil, dalam pelayanan 

imunisasi TT (Ristrini & Sugiharto, 2016). 

Tahun 2014 terdapat 75 kasus Tetanus Neonatorum di Indonesia dengan 

kematian mencapai 49 orang atau Case Fatality Rate (CFR) sebanyak 65,3%. Kasus 

Tetanus Neonatorum di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 22 kasus pada 
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tahun 2015, yaitu 53 kasus, sedangkan angka tingkat kematian mencapai 27 kasus 

atau CFR sebanyak 50,9% (Kemenkes RI, 2014).  

Target yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia mengenai program 

imunisasi Tetanus Toksoid saat kehamilan sebesar 80%, namun pada kenyataannya 

target yang dicapai belum sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan. Ibu 

dengan status TT1 sebesar 23,4%, ibu hamil dengan status TT2 sebesar 21,8%, ibu 

dengan status TT3 sebesar 9,4%, ibu dengan status TT4 sebesar 7,8%, ibu dengan 

status TT5 sebesar 8,2%, dan TT2+ sebesar 47,3% (Kemenkes RI, 2017). 

2. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di DKK Sukoharjo. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 untuk mengumpulkan data-data 

cakupan imunisasi TT1-TT5 pada ibu hamil di DKK Sukoharjo. Jenis penelitian 

yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 

data jumlah ibu hamil yang melakukan imunisasi TT di 12 puskesmas yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling, yaitu semua data 

jumlah ibu hamil yang melakukan imunisasi TT1-TT5 di 12 puskesmas yang ada 

di Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2017. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. HASIL 

3.1.1 Cakupan Imunisasi TT pada Tahun 2015 

 

Gambar 1 distribusi cakupan imunisasi TT  

pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo  tahun 2015 
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Berdasarkan tahun Gambar 1 menunjukkan bahwa distribusi cakupan 

imunisasi TT pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo 2015 yang telah memenuhi 

target pemerintah sebesar 80% adalah TT1 terdapat 2 kecamatan (Tawangsari dan 

Polokarto), TT2 terdapat 2 kecamatan (Tawangsari dan Polokarto), TT3 terdapat 1 

kecamatan (Tawangsari), dan TT4 terdapat 1 kecamatan (Tawangsari). Sementara 

untuk angka cakupan imunisasi TT5 seluruh kecamatan berada pada angka dibawah 

80%. 

3.1.2 Cakupan Imunisasi TT pada Tahun 2016 

 

Gambar 2. Distribusi Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil di 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa distribusi cakupan imunisasi TT 

pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 tidak memenuhi target 

pemerintah yaitu sebesar 80%. Hal tersebut berarti angka cakupan imunisasi di 12 

kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo berada di bawah angka 80%. 
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3.1.1.3 Cakupan Imunisasi TT pada Tahun 2017 

 

Gambar 3.Distribusi Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil diKabupaten 

Sukoharjo Tahun 2017 

 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa distribusi cakupan imunisasi TT 

pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 tidak memenuhi target 

imunisasi oleh pemerintah yaitu sebesar 80%. 

3.1.1.4 Cakupan Imunisasi TT pada Tahun 2015-2017 

Tabel 1. Distribusi Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil di Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2015-2017 

Jenis 

Imuninsasi 

Minimum 

(%) 

Maximum 

(%) 

Mean 

(%) 

TT1 1.3 97.6 32.05 

TT2 1.3 94.6 30.96 

TT3 13.6 97.1 36.23 

TT4 9.5 92.9 37.50 

TT5 8.3 70.7 29.69 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah minimum imunisasi TT1 pada ibu 

hamil adalah 1,3%, TT2 1,3%, TT3 13,6%, TT4 9,5%, dan TT4 sebesar 8,3%. 

Jumlah Maximum imunisasi TT pada Kabupaten Sukoharjo adalah TT1 sebesar 

97,6%, TT2 94,6%, TT3 97,1%, TT4 92,9%, dan yang paling rendah adalah TT5 
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sebesar 70,7%. Rata-rata cakupan imunisasi TT paling besar adalah TT4 yaitu 

37,50% sedangkan yang paling kecil adalah TT5 sebesar 29,69%. 

3.2. Pembahasan 

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil artinya memberikan kekebalan terhadap 

penyakit tetanus kepada ibu hamil (tetanus maternal) dan bayi yang dikandungnya 

(tetanus neonatal). Vaksin Tetanus merupakan suatu toksin kuman tetanus yang 

telah dilemahkan, kemudian dimurnikan (Azizah, 2015). Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa jumlah terendah imunisasi TT yang pernah dilakukan 

adalah 1,3%. Hasil penelitian tersebut sangat tidak sesuai dengan program 

pemerintah bahwa cakupan imunisasi nasional pada tahun 2010-2020 adalah 90%, 

sedangkan untuk Kabupaten/Kota minimal adalah 80% (Kemenkes RI, 2017). 

Sementara untuk jumlah tertinggi adalah 97,1%, hasil penelitian tersebut sudah 

sesuai dengan capaian yang di inginkan oleh pemerintah. 

 Cakupan imunisasi TT pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 

ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif. Program imunisasi 

dari pemerintah bahwa minimal 80% untuk Kabupaten/Kota berhasil dicapai oleh 

Kecamatan Tawangsari untuk kategori TT1-TT4 yang berhasil menembus angka 

diatas 90% pada tahun 2015. Selanjutnya pada Kecamatan Polokarto cakupan 

imunisasi TT pada ibu hamil berhasil mencapai angka diatas 80% untuk kategori 

TT1 dan TT2 pada tahun 2015. Untuk tahun-tahun berikutnya cakupan imunisasi 

TT cenderung rendah dan mengalami penurunan meskipun beberapa mengalami 

kenaikan namun tidak sampai mencapai angka 80%. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yowandari (2015), dari 

121 responden ibu hamil, hanya 35 orang atau 13,62% diantaranya yang 

mendapatkan imunisasi TT lengkap. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Yunica (2015), dari 85 responden yang diteliti, sebanyak 60 

responden telah di imunisasi TT lengkap dan sisanya sebanyak 25 responden tidak 

di imunisasi TT lengkap.  Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu 

hamil terkait pentingnya kunjungan ANC, dengan salah satu programnya adalah 

imunisasi TT bagi ibu hamil. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Gambaran cakupan pemberian imunisasi TT pada ibu hamil di 12 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi atau naik turun secara 

signifikan setiap tahunnya. 

4.1.2. Cakupan imunisasi TT pada ibu hamil yang sudah memenuhi target 

pemerintah yaitu minimal 80% masih sangat sedikit diantaranya adalah di 

Kecamatan Tawangsari pada tahun 2015 yang meliputi imunisasi TT1, TT2, 

TT3 dan TT4. Selain itu Kecamatan Polokarto pada tahun 2015 juga sudah 

memenuhi target pemerintah untuk cakupan imunisasi TT1 dan TT2. 

4.1.3. Cakupan imunisasi pada ibu hamil yang belum mencapai target pemerintah 

antara lain pada tahun 2015, cakupan imunisasi TT pada 12 Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Sukoharjo tidak memenuhi target, kecuali di kecamatan 

Tawangsari dan Polokarto. Sementara itu untuk tahun 2016 dan 2017, angka 

cakupan imunisasi TT pada 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo 

tidak ada yang memenuhi target imunisasi oleh pemerintah yaitu sebesar 

80%. 

4.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka peneliti 

menyamapaikan beberapa saran penelitian bagi: 

4.2.1. Ibu Hamil 

Bagi ibu hamil diharapkan dapat dilakukan pencegahan terjadinya infeksi tetanus 

pada ibu hamil maupun pada bayi (Tetanus Neonatorum) dengan cara imunisasi TT 

pada ibu hamil. 

4.2.2 Keluarga 

Bagi keluarga diharapkan keluarga lebih memperhatikan anggota keluarganya yang 

sedang hamil dengan memberikan dukungan secara langsung seperti memberikan 

rasa nyaman, memberikan informasi, ikut terlibat dalam pemeriksaan anggota 

keluarga yang hamil sehingga dapat saling mengingatkan dan membantu menjaga 

kesehatan ibu hamil. 
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4.2.3. Petugas Kesehatan 

Memberikan informasi dan masukan mengenai manfaat dan bahaya apabila ibu 

hamil tidak melakukan imunisasi TT, guna membantu mewujudkan program 

pemerintah bahwa minimal 80% cakupan imunisasi terlaksana. 

4.2.4. Peneliti Lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau titik tolak 

tambahan apabila akan diadakan penelitian lain dengan metode dan jumlah 

responden yang berbeda terkait cakupan imunisasi TT pada ibu hamil. 
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